
175 m2
Vinkelhus med 3 værelser og 2 badeværelser

Se indretningsplaner og flere detaljer på bagsiden

Personlige huse
bygget med omhu
Hos Milton Huse får du det hus, du 
drømmer om. Vi tegner og bygger 
personlige huse med omhu, prioriterer 
individuelle løsninger og garanterer dig 
en fast pris. 
Håndværkerne er fast tilknyttet Milton 
Huse og sikrer, at du og familien 
får højeste kvalitet i byggeriet og 
processen frem til nøgleoverdragelse. 
Velkommen hjem. 

Inspirationshus: Hørbakken 9, 8283 Hinnerup
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Husbeskrivelse
Dette skønne hus er en del af Byggeud-
stillingen ”Byg & Bo” som åbner til Påske 
2020. Grundene på Hørbakken ligger i 
et attraktivt område af Hinnerup, tæt på 
rekreative områder, skole, indkøbsmulig-
heder, idrætsfaciliteter, Hinnerup by og 
Himmerigskoven.
 
Huset set udefra
Her tilbydes et flot og attraktivt vinkelhus, 
som ligger godt på grunden med stor syd/
vestvendt have. 
Huset er opført med sadeltag, opmurede 
gavle og uden udhæng i flotte lyse sten 
og lyse fuger. Der er sorte tagsten og mat-
chende arkitekttagrender i sort zink mens 
vinduerne er Rationel Aura Plus i sort/hvid. 
Huset byder yderligere på en stor integreret 
dobbelt garage med 2 porte, og direkte 
adgang til husets bryggers. 
Grunden er på hele 959 m2 med indkørsel 
mod øst, så haven åbner op mod syd/vest 
og indbyder til hygge og leg i solen. 

Huset set indefra
Fra den dejlige garage kommer du ind i 
husets bryggers med plads til både vaske- 
og overtøj. Herfra kommer du videre ind i 
børneafdelingen med 3 værelser og tilhø-

rende badeværelse. I denne ende af huset 
er der en skøn loftshøjde på hele 2,95 
meter, hvilket giver en utrolig rumfornemmel-
se og dejlige lyse rum. Husets hjerte; det 
store lyse køkken/alrum, har et skønt lysind-
fald fra flere vinkler. Her er fundet plads 
til praktisk depot og stor hyggelig alkove. 
Køkken/alrummet har saksespær og højt 
til loftet og rummet indbyder til masser af 
hyggelige stunder. 
Forældreafdelingen indeholder dejligt 
rummeligt soveværelse og walk-in samt 
tilhørende badeværelse. 

Husets gulve, lofter og vægge
Der er valgt flotte laminat gulve, Milano Eg 
Beige, i stue og samtlige værelser mens 
der i resten af huset er pålagt flotte klinker i 
60 x 60 cm. Loftet i hele huset er beklædt 
med flotte hvide gipslofter. For at sikre en 
god akustik i husets køkken/alrum, stue og 
gang er her opført akustikplader. 
Husets vægge er beklædt med glasfilt. Al 
inventar er i lækkert design fra HTH.

Et perfekt indeklima
Huset er med varmegenvindingsanlæg, 
som sikrer et perfekt indeklima og lavt 
energiforbrug. Husets energiklasse er 2018 
og opvarmning er med fjernvarme.

Køl

Ovn
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VMTT

11.1m²
VÆRELSE

11.0m²
VÆRELSE

10.1m²
BRYGGERS

9.3m²
KONTOR

4.7m²
ENTRE

2.5m²
DEPOT

11.4m²
GANG

5.5m²
BAD

13.0m²
SOVEVÆRELSE

6.6m²
WALK-IN

36.9m²
KØKKEN/ALRUM

22.3m²
STUE

4.1m²
BAD

GARAGE

60 m2 dobbelt garage

Flotte mursten fra 
Wienerberger W447 Flint

Øget loftshøjde på 295 cm
i børneafdelingen og garage

Rationel Aura Plus 
træ/alu lavenergi 3-lags vinduer 

Skrålofter med akustikfelter 
samt saksespær i køkken/alrum.

Komplet haveanlæg med 
rullegræs samt belægning 
og flagstang medfølger

Fakta

Inspiration? 
Tjek facebook.com/miltonhuse, Instagram og miltonhuse.dk eller ring til os på tlf. 7562 4300.
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